دﮐﺗور ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن ١۶ ،ﺟوﻻی ٢٠٢٠
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ﺑرای ﻣﻧﺷﺎی ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن
===============================
)ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑرای ﭘژوھش ﮔران ﻣﺳﺎﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷور(
ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر )واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ(
ﻧﺧﺳﺗﯾن ذﮐر واژه »اﻓﻐﺎن« در اﺛر ﻣﺷﮭور ﺣدود اﻟﻌﺎﻟم ) (٩٨٢ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت» :ﮔردﯾز،
ﺳول دھﯽ اﺳت ﺑر ﮐوه ...و اﻧدر او اﻓﻐﺎﻧﺎن
ﺷﮭری اﺳت ﺑر ﺣد ﻣﯾﺎن ﻏزﻧﯾن و ھﻧدوﺳﺗﺎنَ ...
اﻧد .ﭼون از آﻧﺟﺎ ﺑروی ﺗﺎ ﺑﮫ ُﺣﺳﯾﻧﺎن ،راه اﻧدر ﻣﯾﺎن دو ﮐوه اﺳت ...راھﯽ اﺳت ﺑﺎ ﻣﺧﺎطره
و ﺑﯾمُ .ﺣﺳﯾﻧﺎن ﺷﮭری اﺳت ﺑر ﮔرﻣﺳﯾر و ﺑر ﺻﺣرا ﻧﮭﺎده .ﻧﯾﻧﮭﺎر ﺟﺎﯾﯽ اﺳت ،ﭘﺎدﺷﺎه او
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾد و زن ﺑﺳﯾﺎر دارد ،از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و از اﻓﻐﺎﻧﺎن و ھﻧدوان ﺑﯾش از ﺳﯽ«.
ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ﻓردوﺳﯽ ) (١٠١٠در داﺳﺗﺎن ﮐﮏ ﮐﮭزاد ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ زاﺑل ﺑﮫ ﺳﮫ روزه راه

ﯾﮑﯽ ﮐوه ﺑُد ﺳر ﮐﺷﯾده ﺑﮫ ﻣﺎه

ﺑﯾﮏ ﺳوی او دﺷت ﺧرﮔﺎه ﺑود

دﮔر دﺷت زی ھﻧدوان راه ﺑود

ﻧﺷﺳﺗﮫ در آن دﺷت ﺑﺳﯾﺎر ﮐوچ

ز اوﻏﺎن و ﻻﭼﯾن و ﮐرد و ﺑﻠوچ

ﮐﮫ ﺑر زاﺑﻠﺳﺗﺎن ﻧﮫ ﺑﻧدﻧد راه

زﻧد ﺗﺎ در ھﻧدوان ﺑﺎ ﺳﭘﺎه

ھﻧد اﻟﺑﯾروﻧﯽ ) (١٠٣٠ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺛری اﺳت ﮐﮫ از ﻣوﺟودﯾت »ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎن« در
ﮐوھﮭﺎی ﻣرز ﻏرﺑﯽ ھﻧد )ﯾﻌﻧﯽ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن( ﯾﺎد آوری ﻣﯽ ﮐﻧد )او در آﺛﺎر دﯾﮕرش
ﻣﺎﻧﻧد اﻟﺗﻔﮭﯾم وﻏﯾره اﯾن ﮐوھﮭﺎ را »ﮐوھﮭﺎی اﻓﻐﺎﻧﺎن« ﻧﺎﻣﯾده اﺳت( .اﻟﺑﯾروﻧﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ را
ﻣرﺑوط ﻗﺑﺎﯾل ھﻧدو ﯾﺎ ﻣردم ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧﮭﺎ )ﻧژاد ھﺎی وﺣﺷﯽ ﺳرﮐش( ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت.
ﺳﮑوﻧت اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺗوﺳط آﺛﺎر ﻣﮭم ﺑﻌدی ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻣﯾﻧﯽ ﻋﺗﺑﯽ
) ،(١٠٢۶زﯾن اﻻﺧﺑﺎر ﮔردﯾزی ) ،(١٠۵٠ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣل اﺑن اﺛﯾر ) ،(١٢٣١ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺗوارﯾﺦ
ﻓﺿل ﷲ ھﻣداﻧﯽ ) ،(١٣١۴ﺗﺎرﯾﺧﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾﻔﯽ ھروی ) ،(١٣٢١ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ اﺑن ﺑطوطﮫ
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) (١٣۵۶وﻏﯾره ﺗﺎﯾﯾد ﺷده اﺳت .ﺗﺎرﯾﺦ اﺑن ﺧﻠدون ) (١٣٨٢ﻧﯾز اﻓﻐﺎﻧﺎن را ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ از
ﮐﻔﺎر ھﻧد ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻓراز ﮐوھﮭﺎ ﺟﺎی داﺷﺗﻧد و ﺑﮫ راھزﻧﯽ ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد.
از اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ،ﺗﺎرﯾﺧﻧﺎﻣﮫ ھرات ﺳﯾﻔﯽ ھروی ) (١٣٢١ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣﻧﺑﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت
ﻣﻔﺻل داﺳﺗﺎن ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣﻠﮏ ﺷﻣس اﻟدﯾن آل ﮐُرت ھرات ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﯾﺎ وﻻﯾت
»اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« )ﻧﺧﺳﺗﯾن ذﮐر اﯾن واژه( را ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت .ﻣﻠﮏ ﺷﻣس اﻟدﯾن در  ١٢۴٨از
ﻣﻧﮑوﺧﺎن ﻣﻐول »ﻓرﻣﺎن ﻣ ِﻠﮑﯽ ھرات را ﺑﺎ ﺟﺎم و ﺑﺎﺧزر و ﮐوﺳوﯾﮫ و ﺧره و ﻓوﺷﻧﺞ و
آزاب و ﺗوﻟﮏ و ﻏور و ﻓﯾروزﮐوه و ﻏرﺟﺳﺗﺎن و ﻣرﻏﺎب و ﻓﺎرﯾﺎب و ﻣرﺟق ﺗﺎ آب آﻣوی
و اﺳﻔزار و ﻓراه و ﺳﺟﺳﺗﺎن و ﺗﮑﯾﻧﺎﺑﺎد و ﮐﺎﺑل و ﺗﯾراه و ﺑﺳﺗﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺷط ﺳﻧد
و ﺣد ھﻧد« را ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﻠﮏ ﺷﻣس اﻟدﯾن در ﺳﺎل ھﺎی  ١٢۵٠ﺑﺳوی ﻣﺳﺗ ُﻧﮓ )ﻣرﮐز
وﻻﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  -ﺷﮭری در ﺟﻧوب ﮐوﯾﺗﮫ اﻣروزی( ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﮐرده ،اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺷدﯾدا
ﺳرﮐوب ﻧﻣوده و ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٢۵٩ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﺣﮑم آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﯾری ،ﺧﯾﺳﺎر ،ﺧﺎﺳﮏ ،ﮐﮭﯾرا،
دوﮐﯽ ،ﮐﻧﮑﺎن ،ﻧﮭروان ،ﺳﺎﺟﯽ و ﺑﮭﮑر را ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣوده و ﺗﺎﺑﻊ آل ﮐُرت ھرات ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻗﻠﻣرو آل ﮐُرت از رود آﻣو ﺗﺎ رود ﺳﻧد ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ).(١٣٨٣ – ١٢۴۴
آﻧﭼﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎن دﻟﭼﺳب و ﺣﯾرت اﻧﮕﯾز اﺳت ،ﻣوﺟودﯾت ﮐُرد ھﺎ در ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺎن ﮐوھﮭﺎی
ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﺑﮫ وﯾژه در راس ﺣﺎﮐﻣﯾت آﻧﮭﺎ در اﯾن دوران اﺳت ]ﻣ ِﻠﮏ ﺷﺎھﻧﺷﺎه ،ﻣ ِﻠﮏ ﺑﮭرام
ﺷﺎه )ﭘﺳر ﺷﺎھﻧﺷﺎ( و ﻣ ِﻠﮏ ﻣﯾران ﺷﺎه )داﻣﺎد ﺷﺎھﻧﺷﺎه([ }!{١
ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ اﺑن ﺑطوطﮫ ) (١٣۵۶ﻧﯾز ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺳﮑوﻧت اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن اﺳت.
اﺑن ﺑطوطﮫ در  ١٣٣٣از ﻣﺳﯾر اﻧدراب – ﭘﻧﺟﮭﯾر – ﭘروان – ﭼرخ )ﻟوﮔر( – ﻏزﻧﯽ –
ﮐﺎﺑل/ﮔردﯾز – ﮐرﻣﺎش – ﺷﺷﻧﻐر )ﭘﺷﺎور( ﺑﮫ ﭘﻧﺟﺎب ﻣﯽ رود )اﻣﺎ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت :از ﭘروان
ﺑﮫ ﭼرخ ،از ﭼرخ ﺑﮫ ﻏزﻧﯽ ،از ﻏزﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ،از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐرﻣﺎش و از ﮐرﻣﺎش ﺑﮫ ﺷﺷﻧﻐر
رﻓﺗﯾم! ﮐﺎﺑل ﺷﮭر ﺑزرﮔﯽ ﺑوده ،ﺣﺎل ﻗرﯾﮫ ای از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و طﺎﯾﻔﮫ ای ﺑﻧﺎم »اﻓﻐﺎن« در
آن ﺳﮑوﻧت دارد .اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﮐوھﺳﺗﺎن ھﺎ ﻣوﺿﻊ دارﻧد و ﺑﮫ راھزﻧﯽ ﻣﯽ ﭘردازﻧد .در آن
ﮐوه ﺑزرﮔﯽ ﺑﻧﺎم ﮐوه ﺳﻠﯾﻣﺎن اﺳت .ﻣ ِﻠﮏ اﻓﻐﺎن در اﯾن ﻣﺣل ﺳﺎﮐن اﺳت .در ﮐﺎﺑل زاوﯾﮫ ای
اﺳت ﺑﻧﺎم ﺷﯾﺦ اﺳﻣﺎﻋﯾل اﻓﻐﺎﻧﯽ! ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﻧظور او از »ﮐﺎﺑل« ﺑﺎﯾد »ﮔردﯾز« ﺑﺎﺷد؛ زﯾرا
ﺷﯾﺦ اﺳﻣﺎﻋﯾل ،ﮐرﻣﺎش )ﮐرﻣﺎن ﯾﺎ وادی ﮐرم ﻓﻌﻠﯽ( و ﮐوه ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﮫ در ﮐﺎﺑل ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺑﯾن
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ﮔردﯾز  -ﭘﺷﺎور ﻗرار دارﻧد؛ ﻧﺎم و ﻣوﻗﻌﯾت ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر در ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺳﺎﯾر
ﻣﻧﺎﺑﻊ ذﮐر ﺷده اﻧد( )ﻧﻘﺷﮫ  ١٨٣٩دﯾده ﺷود( }) {٢ﺗوﺿﯾﺣﺎت اﺑن ﺑطوطﮫ در ﻣورد ﺳﮑوﻧت
اﻓﻐﺎﻧﺎن در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑر ﺗﺷرﯾﺣﺎت ﺣدود اﻟﻌﺎﻟم و ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾز روﺷﻧﯽ ﻣﯽ اﻧدازد(!

ﻧﻘﺷﮫ  :١٨٣٩ﻣﺳﯾر اﺑن ﺑطوطﮫ )ﻧﻘﺎط ﺳرخ( :اﻧدراب  -ﭘﻧﺟﮭﯾر  -ﭘروان – ﭼرخ )ﻟوﮔر( -
ﻏزﻧﯽ – ﮐﺎﺑل/ﮔردﯾز  -ﮐرﻣﺎش )ﮐرﻣﺎن(  -ﺷﺷﻧﻐر )ﭘﺷﺎور(  -ﭘﻧﺟﺎب )رود ﺳﻧد(
آﺛﺎر دﯾﮕری ]ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﺎف آﯾﺗﯽ ) ،(١٣١٠ﻣﺟﻣﻊ اﻻﻧﺳﺎب ﺷﺑﺎﻧﮑﺎره ای )،(١٣٣٣
ﺗﺎرﯾﺦ آل ﻣظﻔر ﮐﺗﺑﯽ ) ،(١۴٢٠زﺑدت اﻟﺗوارﯾﺦ اﺑرو ) ،(١۴٢۶ﺟﻐراﻓﯾﺎی اﺑرو )،(١۴٣١
ﻣطﻠﻊ ﺳﻌدﯾن ﺳﻣرﻗﻧدی ) (١۴٧١و ﺣﺑﯾب اﻟﺳﯾر ﺧواﻧدﻣﯾر ) [(١۵٢٣از ﻣوﺟودﯾت ﯾﮏ
ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣﻐول ﺑﻧﺎم »اوﻏﺎن« در ﮐرﻣﺎن/اﯾران در دوره آل ﻣظﻔر ) (١٣٩٣ – ١٣١٨ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد .ﺑﮫ اﺳﺎس اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ،در اواﺧر ﺳده  ١٣ﯾﮏ ﻧﯾروی ﺻده )ﻧﯾروی ﺻد ﻧﻔری( از
ﻗﺑﺎﯾل ﺟرﻣﺎ و اوﻏﺎن ﮐﮫ ﻣﻐول ﺑودﻧد ،در زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت ارﻏون ﺧﺎن ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺳﻠطﺎن
ﺟﻼل اﻟدﯾن ﺳﯾورﻏﺗﻣش ﭘﺎدﺷﺎه ﻗراﺧﺗﺎﯾﯽ ﮐرﻣﺎن ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت آن وﻻﯾت آﻣده ،در آﻧﺟﺎ
ﺳﺎﮐن ﺷده ،ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻧﯾروﻣﻧد ﮔردﯾده و دارای ﻧﯾروی ھزاره )ﯾﮏ ھزار ﻧﻔری( ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ﻗراﺧﺗﺎﯾﯽ ﭘﺳر ﺳﻠطﺎن ﺟﻼل اﻟدﯾن ﺳﯾورﻏﺗﻣش و آﺧرﯾن ﺣﺎﮐم ﻗراﺧﺗﺎﯾﯽ ﮐرﻣﺎن
ﺑﺎ اﯾن اوﻏﺎن ھﺎی ﻣﻐول وﺻﻠت ﻧﻣوده و ﻗرب آﻧﮭﺎ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .ﭘﺳر اﻣﯾرﻣﺑﺎرز ﺑﻧﺎم ﺷﺎه
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ﺷﺟﺎع )دوﻣﯾن ﺷﺎه آل ﻣظﻔر( ﻧﯾز ﺑﺎ ﺧواھر ﺳردار ﻗﺑﯾﻠﮫ اوﻏﺎﻧﺎن )اﻣﯾر ﺳﯾورﻏﺗﻣش اوﻏﺎﻧﯽ(
ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻟذا ﻗدرت و ﻣﻧزﻟت اوﻏﺎن ھﺎ ﺑﯾش از ﭘﯾش اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﻣﺎ ﺷﺎھﺎن آل
ﻣظﻔر از ھﻣﺎن آﻏﺎز دﭼﺎر ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﻣﻐول ﺳﺎﮐن ﮐرﻣﺎن ﺷده و ﺗﻣرد آﻧﮭﺎ در ﺗﻣﺎم
ﻣدت ﺳﻠطﻧت آل ﻣظﻔر ) (١٣٩٣ - ١٣١٨اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد )ﺣﺎﻓظ ﺷﯾرازی ﻣﻌﺎﺻر ھﻣﯾن
ﺳﻠﺳﻠﮫ اﺳت و اﺷﻌﺎری در وﺻف ﺷﺎھﺎن آﻧﮭﺎ ﺳروده اﺳت(! ﺑﺎ ﺳﻘوط آل ﻣظﻔر ﺗوﺳط
اﻣﯾرﺗﯾﻣور ،داﺳﺗﺎن اﯾن اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻣﻐول ﻧﯾز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد }.{٣
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺷﻣﺎری از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ]ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻌﺎدﺗﻧﺎﻣﮫ ﻋﻠﯽ ﯾزدی ) ،(١۴٠٠ظﻔرﻧﺎﻣﮫ
ﺷﺎﻣﯽ ) ،(١۴٠۴ﺗزوک ﺗﯾﻣور ) ،(١۴٠۴ظﻔرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻠﯽ ﯾزدی ) ،(١۴٢۵زﺑدت اﻟﺗوارﯾﺦ
اﺑرو ) ،(١۴٢۶ﻣطﻠﻊ ﺳﻌدﯾن ﺳﻣرﻗﻧدی ) (١۴٧١و روﺿت اﻟﺻﻔﺎ ﻣﯾرﺧواﻧد )[(١۴٩٨
از ﻧﺎم ھﺎی  ۵ - ۴ﻗﺑﯾﻠﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ )ﺑﻧﺎم ھﺎی وزﮐزﻧﯽ/ورﮐزﻧﯽ/ورﮐوﻧﯽ/ورﮐوﯾﯽ ،ﮐرﮐس،
ﭘرﻧﯾﺎﻧﯽ/ﭘرﻧﯾﺎن/ﭘرﯾﺎن/ﺳرﻣﺎﻧﯽ/ﺑرﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﻼﺗﯾﺎن و ﺧرﺷواﻧﯽ( ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻟﺷﮑرﺷﯽ اﻣﯾرﺗﯾﻣور
در  ١٣٩٨ﺑﮫ ھﻧد از طرﯾق ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﺳرﮐوب ﺷدﯾد اﯾن ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎﻧﯽ در اﯾن ﮐوھﮭﺎ
ﯾﺎد آوری ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﻌدادی از اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ،اﻣﯾرﺗﯾﻣور ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑرﮔﺷت از ھﻧد
)ﻣﺎرچ  ،(١٣٩٩ﻧﺻرت ﺧﻣﺎری را ﺑﺎ  ٣٠٠ﮐس از ﻗﺷون او ،ﺳﮫ اﻏﻼن ﺟوﺟﯽ ﻧژاد و
 ۴٠٠ﺧﺎﻧﮫ ﮐوچ اوزﺑﯾﮏ در ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ اﻣﻧﯾت راھﮭﺎ را
ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧد } ۴و .{۵
ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ ) (١۵٣٠ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺛری اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎم ﺑﯾش از  ٢٠ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎن )ﺗرﮐﻼﻧﯽ،
ﻏﻠﺟﯽ ،ﺑﻧﮕش ،ﺧوﮔﯾﺎﻧﯽ ،ﺗوری ،ﻟﻧدر ،ﻣﮭﻣﻧد ،دﻟزاک ،ﯾوﺳﻔزی ،ﮐوراﻧﯽ ،ﮐﯾوی ،ﺳور،
ﻋﯾﺳﯽ ﺧﯾل ،ﻧﯾﺎزی ،ﺧﺿرﺧﯾل ،ﺷﯾﻣوﺧﯾل ،ﻣﺣﻣدزی ،ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ،ﯾوﺳف ﺧﯾل ،اﻓرﯾدی،
وزﯾری و ﻟودی( را در ﻣﺣدوده ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﺑﯾرون آن )وادی ھﺎی ﮐﺎﺑل – ﭘﺷﺎور
وﻏﯾره( ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﺷﺎن دھﻧده آن اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن در ﺟرﯾﺎن ﺳده
 ١۵از ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳرازﯾر ﺷده و زﻣﯾن ھﺎی اﻗوام ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺑوﻣﯽ را ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت آﻧﮭﺎ
ﺗﺎﺟﯾﮑﺎن ﺑودﻧد ،اﺷﻐﺎل ﮐردﻧد و ﻣﺎﻟﮑﺎن اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ را ﻗﺗل ،اﺧراج و ﯾﺎ ﺑﮫ رﻋﯾت ﺗﺑدﯾل
ﻧﻣودﻧد )ﺟﻧﺑش اﺣﯾﺎی ﺗﺎﺟﯾﮑﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ/ﭘﺷﺗو ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
ﻧﻣوﻧﮫ زﻧده ای اﯾن واﻗﻌﯾت ﺗﻠﺦ اﺳت( .اﯾن ﭘروﺳﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎﺑر اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ
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ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺛری اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎم زﺑﺎن اﻓﻐﺎن ھﺎ را »اﻓﻐﺎﻧﯽ« ﺧواﻧده و ﻧﺧﺳﺗﯾن واژه زﺑﺎن
اﻓﻐﺎﻧﯽ )ﻟﯾﺎر – راه( را درج ﮐرده اﺳت.
آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی
ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در اواﺧر ﺳده  ١۶و اواﯾل ﺳده  ،١٧ﯾﻌﻧﯽ در زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت اﮐﺑر –
ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر آﺛﺎری ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧﺎﻣﻌﻠوم )ﯾﺎ اﺳﻧﺎد ﻣوھوم( ،ﻣﻧﺷﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺑﮫ
ﯾﮭودان )اﺳراﯾﯾل( ،ﻗﺑطﯾﺎن )ﻣﺻر( ،ﻋرﺑﺎن وﻏﯾره رﺑط داده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﻧﺷﺎی اﻓﻐﺎن
ھﺎ ﺗﺎ اﯾن دوران ﺗوﺳط اﻟﺑﯾروﻧﯽ »ھﻧدو« و ﺗوﺳط اﺑن ﺧﻠدون »ﮐﻔﺎر ھﻧد« ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﺗﺑر در ﺑﺎﻻ ،ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی ﮐُرد ھﺎ در ﻧﯾﻣﮫ ﺳده  ١٣در ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎن
ھﺎ زﻧدﮔﯽ داﺷﺗﮫ و ﺣﺎﮐﻣﺎن آﻧﮭﺎ ﺑوده اﻧد .ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ از ﻣﻐول ﺑﮫ ﻧﺎم »اوﻏﺎن« در ﺳراﺳر ﺳده
 ١۴در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ آﻧﮭﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت .اﻣﯾرﺗﯾﻣور در اواﺧر ﺳده  ١۴ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از
اوزﺑﯾﮑﺎن/ﻣﻐوﻻن را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﻔظ راھﮭﺎ در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی
از اراﻣﻧﮫ/ﺗﺎﺗﺎر را از ﻧواﺣﯽ ﮐﺳﭘﯾن/ارﻣﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ آن ﮐوھﮭﺎ ﺗﺑﻌﯾد ﻧﻣوده اﺳت } !{۵اﯾن
اﺳﮑﺎن ﻧﺎﻗﻠﯾن ﺟﻧﮕﺟوی اوزﺑﯾﮏ/ﻣﻐول و ارﻣﻧﯽ/ﺗﺎﺗﺎر در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﺎﻋث آﻣﯾزش،
ﺗﻌﺎﻣل و ﺗﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻣﺗﻣرد و ﯾﺎﻏﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺳده  ١۵ﺷده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑرآن ،ﻋﻠت
اﺳﺎﺳﯽ ازدﯾﺎد ﻧﻔوس و ﺳرازﯾر ﺷدن ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎﻧﯽ از ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن در ﺟرﯾﺎن ﺳده ١۵
ﺑﺎﯾد ھﻣﯾن اﺳﮑﺎن ﻧﺎﻗﻠﯾن رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﺟﻧﮕﺟو ﺗوﺳط اﻣﯾرﺗﯾﻣور ﮔورﮐﺎﻧﯽ در دره ھﺎی ﺗﻧﮓ
ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﻘﺎﺑل و ﺗﺧﺎﺻم ،ﺳرازﯾر ﺳرازﯾر ﺷدن آﻧﮭﺎ از ﮐوھﮭﺎی
ﺳﻠﯾﻣﺎن و اﺷﻐﺎل زﻣﯾن ھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎﺑر ١۵٣٠ ،اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت )در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺳﮑن اﺻﻠﯽ ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن از ﻧﺧﺳﺗﯾن ذﮐر آﻧﮭﺎ در ﺣدوداﻟﻌﺎﻟم ٩٨٢ ،ﺗﺎ اﻣﯾرﺗﯾﻣور،
 ١٣٩٨ھﻣﯾن ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑوده اﺳت(!
اﮔر ﺑﮫ ﺳﺎل ﻧﺷر ﺗﻘرﯾﺑﯽ اﯾن آﺛﺎر ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ،ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ دوران ﮐوﺗﺎه )ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ
ﺣدود  ٢٠ - ١٠ﺳﺎل( ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ﻣﻧﺷﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد )ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣزﻣﺎن
اﻧد( .اﯾن آﺛﺎر ﺷﺎﻣل اﺳراراﻻﻓﺎﻏﻧﮫ ) ،(١۵٨٠آﯾﯾن اﮐﺑری ) ،(١۵٩٨ﺗﺎرﯾﺦ ﻓرﺷﺗﮫ
) ،(١۶٠۵ﺗذﮐرت اﻻﺑرار ) (١۶١١و ﻣﺧزن اﻓﻐﺎﻧﯽ ) (١۶١٣اﻧد:
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 .١اﺳراراﻻﻓﺎﻏﻧﮫ اﺑن ﺻﺎﺑر ) (١۵٨٠ﻧﺧﺳﺗﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﮐوﭼﮏ ﺣدود ﭘﻧﺞ ﺻﻔﺣﮫ ای ﺑﮫ زﺑﺎن
اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ داﺳﺗﺎن ﺑﻧﯽ اﺳراﯾﯾﻠﯽ ﺑودن اﻓﻐﺎن ھﺎ را اﺧﺗراع ﻧﻣوده و آﻧﮭﺎ را اوﻻده ﻣ ِﻠﮏ
طﺎﻟوت )ﺳﺎول ﺑﺎدﺷﺎه( از ﻧﺳل ﯾﮭودا ﺑن ﯾﻌﻘوب ﯾﺎ ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن ﺑرادر ﯾوﺳف ﻣﯽ داﻧد )طﺎﻟوت
دو ﭘﺳر ﺑﻧﺎم ھﺎی ﺑرﮐﯾﺎ و ارﻣﯾﺎ دارد ﮐﮫ در ﺧدﻣت داود ﻗرار دارﻧد .ﺑرﮐﯾﺎ ﭘﺳری ﺑﻧﺎم اﻓﻐﺎن
و ارﻣﯾﺎ ﭘﺳری ﺑﻧﺎم اوزﺑﯾﮏ دارد ﮐﮫ در ﺧدﻣت ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻗرار دارﻧد .ﺧﺎﻟد در زﻣﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﺳﻼم ﺑﮫ ﻧزد او ﻣﯽ رود و ﺷﺧص ﻣﺷﮭوری ﻣﯽ ﺷود .ھﺷت ﺗن از اوﻻده ﺧﺎﻟد در زﻣﺎن
ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ﻏزﻧﮫ ﻣﯽ روﻧد و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ارﺗش او ﻣﯽ ﺷوﻧد .طﺎﯾﻔﮫ اﻓﻐﺎن ﺧود را در
ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﻣﻧﺎطق ھﻣﺟوار آن ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺳﻠطﺎن ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن ﻏوری ﺑرای
آﻧﮭﺎ ﻟﻘب ﭘﺗﺎن و ﺧﺎن را اﻋطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘﺗﺎن از واژه ھﻧدی ﭘﺗﻧﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت(.
 .٢آﯾﯾن اﮐﺑری اﺑواﻟﻔﺿل ) (١۵٩٨دوﻣﯾن اﺛری اﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺑﻧﯽ اﺳراﯾﯾﻠﯽ ﻣﯽ
داﻧد .ﺟد ﺑزرگ آﻧﮭﺎ »اﻓﻐﺎن« ﻧﺎم داﺷﺗﮫ و او ﺳﮫ ﭘﺳر ﺑﻧﺎم ھﺎی ﺳرﺑن ،ﻏرﻏﺷت و ﺑﺗن دارد
ﮐﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎن از آﻧﮭﺎ ﺑوﺟود آﻣده اﻧد )اوﻻده ﺳرﺑن :ﺗرﯾن ،ﺑرﯾﭻ ،ﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﺧرﺷﯾن،
ﺷراﻧﯽ ،اورﻣر ،ﮐﺎﺳﯽ ،ﺟﻣﻧد ،ﺧوﯾﺷﮕﯽ ،ﮐﺗﺎﻧﯽ ،ﺧﻠﯾل ،ﻣﮭﻣﻧدزی ،داودزی ،ﯾوﺳف زی،
ﮐﻠﯾﺎﻧﯽ ،ﺗرﮐﻼﻧﯽ .اوﻻده ﻏرﻏﺷت :ﺳوراﻟﯽ ،ﺟﯾﻠم ،ورﮐزی ،اﻓرﯾدی ،ﺟﮑﺗﺎﻧﯽ ،ﺧﺗﮑﯽ،
ﮐرراﻧﯽ ،ﺑﺎور ،ﻣﻧﺳوب ،ﮐﺎﮐر ،ﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺳواﻧﯽ ،ﭘﻧﯽ ،ﺗﺎرن .اوﻻده ﺑﺗن :ﻏﻠزی ،ﻟودی،
ﻧﯾﺎزی ،ﻟوﺣﺎﻧﯽ ،ﺳور ،ﺑﻧﯽ ،ﺳرواﻧﯽ ،ﮐﮑﺑور( .اﺑواﻟﻔﺿل ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻏﻠزی ،ﻟودی و
ﺳرواﻧﯽ اوﻻد ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺗن )از طرﯾق ﺷﺟره ﻣرداﻧﮫ( ﻧﺑوده و اوﻻد دﺧﺗر او )ﺑﻧﺎم ﻣﺎﺗﯽ( اﻧد
ﮐﮫ از آﻣﯾزش ﻏﯾرﻣﺷروع ﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺳت ﻋﻠﯽ ﻏوری زاده ﺷده اﻧد .اﺑواﻟﻔﺻل اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ھﺎ اﻓﻐﺎﻧﺎن را ﻗﺑطﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﻧﯽ اﺳراﯾﯾل از ﺑﯾت
اﻟﻣﻘدس ﺑﮫ ﻣﺻر اﯾن طﺎﯾﻔﮫ ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﯾﺎﯾﻧد.
 .٣ﺗﺎرﯾﺦ ﻓرﺷﺗﮫ ) (١۶٠۶ﻧﯾز اﻓﻐﺎﻧﺎن را از ﻧﺳل ﻗﺑطﯾﺎن ﻣﺻر ﻣﯽ ﮔوﯾد .وﻗﺗﯽ ﺣﺿرت
ﻣوﺳﯽ ﺑر ﮐﺎﻓران ﻏﺎﻟب ﺷد ،ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ از آﻧﮭﺎ اﯾﻣﺎن ﻧﯾﺎورده ،ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن آﻣده و در ﮐوھﮭﺎی
ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺳﺗﻘر ﺷده و ﺑﻧﺎم اﻓﻐﺎن ﻣوﺳوم ﺷدﻧد .ﻓرﺷﺗﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻟودی ھﺎ و
ﺳور ھﺎ را دارای ﻣﻧﺷﺎی ﻋرﺑﯽ ﻣﯽ داﻧد و داﺳﺗﺎن آن را ﻣﻔﺻﻼ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد }.{۶
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 .۴ﺗذﮐرت اﻻﺑرار آﺧوﻧد دروﯾزه ) (١۶١١اﻓﻐﺎﻧﺎن را از ﻧﺳل ﻣﮭﺗر ﯾﻌﻘوب ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻧﯽ اﺳراﯾﯾل
ﻣﯽ داﻧد .او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣﻠﮏ طﺎﻟوت دو ﻓرزﻧد ﺑﻧﺎم ھﺎی آﺻف و اﻓﻐﺎن داﺷت .او اﺿﺎﻓﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﺎﻋت اﻓﻐﺎن در ﮐوه ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺗوطن ﺑودﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت آﻧﮭﺎ را در ﻋرﺑﺳﺗﺎن
ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ ﮔوﯾﻧد .در زﻣﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر ھﻔﺗﺎد ﻣﻠﮑﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﺣﺿور او رﻓﺗﻧد و اﯾﻣﺎن آوردﻧد و
در ﺑرﮔﺷت ﭘﯾﺎم آن ﺣﺿرت را ﺑﮫ ﻣردم ﺧود رﺳﺎﻧﯾدﻧد و ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺳﻠﻣﺎن
ﺷدﻧد .دروﯾزه داﺳﺗﺎن ﺗﮭﺎﺟم ،اﺷﻐﺎل و ﻗﺗل و اﺧراج ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﯽ در اطراف و
ﻧواﺣﯽ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن را ﺑﺻورت زﯾﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد.
 .۵اﺛر ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ﺑرای ﻣﻧﺷﺎی ﯾﮭودی ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺑﺻورت
ﮐﺎﻣل ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﺳرﭼﺷﻣﮫ ای ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﻌدی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ،
ﻣﺧزن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧﻌﻣت ﷲ ھروی ) (١۶١١اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﯾش ﺧﺎن ﺟﮭﺎن ﺧﺎن ﻟودی ﻧوﺷﺗﮫ
ﺷده اﺳت .آﻧﭼﮫ در ﻣﺧزن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﮭم اﺳت ،دﻟﯾل ﻧوﺷﺗن آن در زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﺑﮫ
ﻓرﻣﺎن ﺧﺎﻧﺟﮭﺎن ﻟودی )ﻓرزﻧد-ﺧواﻧده ای او( اﺳت .ﺧﺎﻧﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺧدﻣﮫ ھﺎی ﺧود وظﯾﻔﮫ ﻣﯽ
دھد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑروﻧد و ﺳﻠﺳﻠﮫ اﻓﻐﺎﻧﯾﮫ را از اﺑﺗدای ﻣﻠﮏ طﺎﻟوت ﺗﺎ ﻗﯾس ﻋﺑداﻟرﺷﯾد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺗﮭﺎن ﺷﮭرت دارد ،ﺗﺻﻧﯾف ﻧﻣﺎﯾﻧد .داﺳﺗﺎن اﺳﺗﯾﻼی ﺷﺎم ﺗوﺳط ﺑﺧت ﻧﺻر ،ﺗﺧرﯾب
ﺑﯾت اﻟﻣﻘدس ،ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﺑﻧﯽ اﺳراﯾﯾل ،اﺳﺎرت و ﺟﻼی وطن ﺑرﺧﯽ ﻗﺑﺎﯾل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐوھﺳﺗﺎن
ﻏور و ﻧواﺣﯽ آن را درج ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷدن ﺧﺎﻟد در ﺳﺎل ﻧﮭم و اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺑداﻟرﺷﯾد ﺳﮫ
ﻓرزﻧد ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﺳرﺑﻧﯽ ،ﺑﺗﻧﯽ و ﻏرﻏﺷﺗﯽ داﺷت؛ در زﻣﺎن ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود  ٩ﻧﻔر از
روﺳﺎی اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﻣﻼزﻣت ﻣﺣﻣود آﻣده و در ﺣﻣﻼت ﺑﮫ ھﻧد ﺻﺎﺣب ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم ﻣﯽ ﺷوﻧد؛
ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن ﻏوری  ١٢ھزار ﺳوار از ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن ﺟﻣﻊ ﮐرده و ﻣﻠﮏ ﻣﻌزاﻟدﯾن ﻏوری را
ﺑﺎ  ٢٠ھزار ﮐس روان ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ اﯾن ﺟﻣﺎﻋت را ﺧﺎﻧﮫ ﮐوچ از ﮐوھﺳﺗﺎن ﻏور اﻧﺗﻘﺎل داده
و در ﮐوھﺳﺗﺎن روه و ﮐوه ﺳﻠﯾﻣﺎن و اﺷﻧﻐر و ﺳواد و ﺑﺎﺟور از ﺣدود ﮐﺎﺑل ﺗﺎ درﯾﺎی ﻧﯾﻼب
و از ﻧواﺣﯽ ﻗﻧدھﺎر ﺗﺎ ﺳرﺣد ﻣﻠﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎزد ]در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﻣﺎم آﺛﺎر ﮐﮭن از ﺣدود اﻟﻌﺎﻟم
ﺗﺎ اﻣﯾرﺗﯾﻣور ،آﺛﺎر ﭘﯾش از ﻣﺧزن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ ،آﯾﯾن اﮐﺑری ،ﺗذﮐرت اﻻﺑرار و ﭘس
از آن ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣرﺻﻊ اﻓﺿل ﺧﺗﮏ ) ،(١٧۴٠ﺗﺎرﯾﺦ رﺣﻣت ﺧﺎﻧﯽ ) (١٧۶٧وﻏﯾره ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﮑن اﺻﻠﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑوده اﺳت ،ﻧﮫ ﮐوھﮭﺎی ﻏور .آﻧﮭﺎ
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ﻣﻧﺎطق وادی ھﻠﻣﻧد و ﮐﺎﺑل  -ﭘﺷﺎور را در ﺟرﯾﺎن ﺳده  ١۵اﺷﻐﺎل ﮐرده اﻧد[!
ﻣﺧزن اﻓﻐﺎﻧﯽ داﺳﺗﺎن ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﺗو را ﭼﻧﯾن ﺷرح ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﺟواﻧﯽ از ﺑزرگ
زادﮔﺎن ﻏور از ﻟﺷﮑر ﺟدا ﺷده و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﯾﺦ ﺑﯾت آﻣده ،در ﺧﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺣرم ﺷده و ﺑﯽ ﺑﯽ
ﻣﺗو دﺧﺗر ﺷﯾﺦ ﺑﯾت ﺣﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺳراﻧﺟﺎم آﻧﮭﺎ ﻋﻘد ﻧﻣوده و ﺑﮫ زودی ﻓرزﻧدی ﺗوﻟد ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﻧﺎم او را ﻏﻠزوی ﯾﻌﻧﯽ »ﻓرزﻧد دزد« ﻣﯽ ﮔذارﻧد .ﻣﺧزن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ
اﻣﯾرﺗﯾﻣور ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﺳﺧﯾر ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻣﻠﮏ ﺧﺿر ﻟودی و ﻣﻠﮏ ﺑﮭﺎواﻟدﯾن ﺟﻠواﻧﯽ و ﻣﻠﮏ
ﯾوﺳف ﺳرواﻧﯽ و ﻣﻠﮏ ﺣﺑﯾب ﻧﯾﺎزی را ﺑﺎ  ١٢ھزار ﮐس از ﮐوه ﺳﻠﯾﻣﺎن طﻠب ﻧﻣوده،
ﻧوازش ﮐرده و ﺑﺎ ﺧﻠﻌت و ﺧﻧﺟر ﻣﺗوﺟﮫ دھﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود )در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آﺛﺎر دوره اﻣﯾرﺗﯾﻣور
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻋﺑور اﻣﯾرﺗﯾﻣور از ﻣﺳﯾر ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﮫ ھﻧد
ﻣﺗﻣرد ﺑوده و ﺷدﯾدا ﺳرﮐوب ﺷده اﻧد(! ﺳﭘس اﯾن ﺷﺟره ﺳﺎزی ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗوﺳط ﻧﻌﻣت ﷲ
ھروی ﻣﺎﺧذ ﻣﻌﺗﺑری ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن داﺧﻠﯽ ]ﻣﺎﻧﻧد ﺧﻼﺻت اﻻﻧﺳﺎب ) ،(١٧٧٠ﺗﺎرﯾﺦ
ﺣﺳﯾن ﺷﺎھﯽ ) (١٧٩٨وﻏﯾره[ و ﺧﺎرﺟﯽ ])ﺗرﺟﻣﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﺧزن اﻓﻐﺎﻧﯽ  [(١٨٢٩ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﺎ ﺳده  ٢٠ﻣورد ﭘذﯾرش اﮐﺛرﯾت اﻓﻐﺎﻧﺎن )ﺑﮫ ﺷﻣول اﻣﯾران و ﺷﺎھﺎن آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد اﻣﯾر
دوﺳت ﻣﺣﻣد ،ظﺎھرﺷﺎه وﻏﯾره( ﻗرار دارد.
ﻧﺧﺳﺗﯾن رد داﺳﺗﺎن ﻣﻧﺷﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ
اﻓﺳﺎﻧﮫ »ﻣﺧزن اﻓﻐﺎﻧﯽ« ﺑﯾش از  ٢۵٠ﺳﺎل ﻣورد ﭘذﯾرش ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎن ﻗرار دارد.
ﺣﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺣﯾﺎت ﺧﺎن ) (١٨۶۵ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺛری اﺳت ﮐﮫ اﻓﺳﺎﻧﮫ ﻣﺧزن اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﻣورد
ﭘرﺳش ﻗرار داده اﺳت .او ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣﺧزن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣﺗﻧﻔذ اﻓﻐﺎﻧﯽ در درﺑﺎر
ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﻧﺷﯽ او در ﺣواﻟﯽ  ١۶٢١ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .او ﭼﮭﺎر ﺧدﻣﮫ ﺧود را ﺑﮫ
ﮐﺎوش در ﺑﺎره ﻣﻧﺷﺎی اﯾن ﻗوم ﺑﮫ ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎن ھﺎ )اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﻓرﺳﺗﺎد و ﯾﮏ ﺷﺟره ﻗوﻣﯽ
ﺑرای ﯾﮏ دوره ﺑﯾش از دوھزار ﺳﺎل را از طرﯾق »رواﯾﺎت ﺷﻔﺎھﯽ« ﺟﻌل ﮐرد .او ﻣﯽ
ﮔوﯾد ،ﺣﺗﯽ در ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﺗوان ﻓردی را ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺣﺎﻓظﮫ ذھﻧﯽ
ﺑﺗواﻧد ﺷﺟره ﺑﯾش از  ٢۵٠ﺳﺎل ﺧود را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﺷﮭﺎدت ذھﻧﯽ  ۴ﺧدﻣﮫ
اﻓﻐﺎﻧﯽ او در  ٢۵٠ﺳﺎل ﭘﯾش را ﺑﭘذﯾرﯾم!
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ﺣﯾﺎت ﺧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ھدف و اﻧﮕﯾزه اﺻﻠﯽ ﻣوﻟف ﺑﺻورت ﺳﺎده ﻟوﺣﺎﻧﮫ ﺗوﺳط ﺧود او در
ﮔزارش ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺟﺎ داده ﺷده ،اﻣﺎ در ﭼﺎپ ھﺎی ﺑﻌدی ﺣذف ﺷده اﺳت .اﺻل داﺳﺗﺎن از اﯾن
ﻗرار ﺑوده ﮐﮫ ﺳﻔﯾر ﭘﺎرس در درﺑﺎر ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﻣﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ از ﻧﺳل دﯾو ھﺎ اﻧد و ﺑﺎ
اﯾن داﺳﺗﺎن در ﻣورد ﻣﻧﺷﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ ،او را ﺳرﮔرم ﻣﯽ ﮐرده اﺳت :ﺿﺣﺎک ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﺎ
ﺷﻧﯾدن زﻧﺎن ﻗﺷﻧﮓ در ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﻐرب ،ﻟﺷﮑری ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﮐﮫ ﺗوﺳط آن زﻧﺎن ﺷﮑﺳت
ﻣﯽ ﺧورﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن ﻟﺷﮑر ﻗوی ﺗر زﯾر ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻧرﯾﻣﺎن ،آﻧﮭﺎ ﺳرﮐوب ﮔردﯾده و
ھزار دﺧﺗر ﺑﺎﮐره ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ آورﻧد .ﻟﺷﮑر ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑرﮔﺷت ،در ﺟوار ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ
ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻗرارﮔﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزد .آﻧﮭﺎ ﺷﺑﯽ ﺑﺻورت ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ وﺣﺷﺗﻧﺎک ﺷﺑﺢ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺗﻣﺎم ﺳرﺑﺎزان را ﺷﮑﺳت داده ،ﭘراﮔﻧده ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﺎﻻی ﺗﻣﺎم دﺧﺗران ﺑﺎﮐره ﺗﺟﺎوز
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .دﺧﺗران ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺷده و ﺿﺣﺎک ﺑﺎ داﻧﺳﺗن اﯾن ﻣوﺿوع ،ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ آن زﻧﺎن
ﺑﺎﯾد در ھﻣﺎن دﺷت ھﺎ و ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی دور ﻧﮕﮭداری ﺷوﻧد ﺗﺎ ﻧﺳل ھﺎی ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث
ﺷورش و آﺷوب در ﺷﮭر ھﺎ ﻧﺷوﻧد .اﯾن اﻓﻐﺎن ھﺎ از ﻧﺳل ھﻣﺎن دﯾو ھﺎ اﻧد .ﻣﺗن ﭘﺎرﺳﯽ اﯾن
داﺳﺗﺎن در ص  ١٠٣ﻧﺳﺧﮫ اردوی ﺣﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﭼﻧﯾن اﺳت:
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ﻗرار ﻣﻌﻠوم اﯾن طﻌﻧﮫ طﻧزاﻣﯾز درﺑﺎرﯾﺎن ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﺎﻋث ﺣﺳﺎدت و ﺗﻌﺻب
ﺧودﺧواھﺎﻧﮫ ﺧﺎن ﺟﮭﺎن ﻟودی ﺷده و ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن ﻣﺧزن اﻓﻐﺎﻧﯽ ،اﺻل و
ﻧﺳب اﻓﻐﺎن ھﺎ را در رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﻣﻐوﻻن و ھﻧدوان ﺑﮫ ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن و ﭘﯾﺎﻣﯾران ﻣﺷﮭور ﺑرﺳﺎﻧﻧد
ﺗﺎ ﻋﻘده ﺣﻘﺎرت ﺧود را ارﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺑﺎ اﻓﺷﺎی اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﻣﺧزن اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﻣورد ﻣﻧﺷﺎی ﯾﮭودی اﻓﻐﺎن ھﺎ ،آﻧﭼﮫ ﺗﺎ ھﻧوز
ﻣﺟﮭول اﺳت ،راﺑطﮫ ﻣﺧزن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳراراﻻﻓﺎﻏﻧﮫ ،آﯾﯾن اﮐﺑری ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓرﺷﺗﮫ و ﺗذﮐرت
اﻻﺑرار اﺳت .زﯾرا در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣوﻟﻔﯾن آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎﺻر ﯾﮑدﯾﮕر اﻧد ،داﺳﺗﺎن آﻧﮭﺎ در ﺑﺳﺎ ﻣوارد
ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻔﺎوت زﯾﺎد دارﻧد!
رﺳﺎﻟﮫ »ﭘﺷﺗﻧﯽ ﻗﺑﯾﻠﯽ او رواﯾﺗﯽ رﯾﺷﯽ« ﻣﻌﺻوم ھوﺗﮏ ) (٢٠٠٠ﯾﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺟﻧﺎب ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ
»ﮐﺗﺎب ﮐوﭼﮏ ،ﻣﺣﺗوای ﺑزرگ« } ،{٧ﻣﺎﻧﻧد ﺣﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ اﯾن ﺷﺟره ﺳﺎزی ﺟﻌﻠﯽ را ﮐﺎﻣﻼ
ﻣردود داﻧﺳﺗﮫ و رد ﮐرده اﺳت .او ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ،ﻣﺧزن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻧﺑﻊ رواﯾﺎت ﻗوﻣﯽ ﺗﻣﺎم آﺛﺎر
ﺑﻌدی ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣرﺻﻊ ،ﺧﻼﺻت اﻻﻧﺳﺎب ،ﺻوﻟت اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺷوﮐت اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺗوزک اﻓﻐﺎﻧﯽ،
ﺗوارﯾﺦ ﺧورﺷﯾد ﺟﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺷﺗون ھﺎ وﻏﯾره اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮑﺗﻌداد ﻣورﺧﺎن ﻏرﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد
وﯾﻠﯾﺎم ﺟوﻧز ،اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑرﻧس ،وﯾﻠﯾﺎم ﻣورﮐراﻓت ،ﭼﺎرﻟس ﻣﯾﺳن ،ﺟورج روز ،واﻟﺗر ﺑﯾﻠﯾو،
ﺟورج راورﺗﯽ طرﻓداران ﻧظرﯾﮫ اﺳراﯾﯾﻠﯽ ﺑودن ﭘﺷﺗون ھﺎ اﻧد .در ﻣﻘﺎﺑل ﻣوﻧﺳﺗوارت
اﻟﻔﻧﺳﺗون ،ﺟﺎن ﻣﻠﮑم و ﺑرﻧﺎرد دورن ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺳر ﺳﺧت اﯾن ﻧظرﯾﮫ اﻧد.
ﻗﯾس ﻣطﺎﺑق رواﯾت ﻣﺧزن ﺳﮫ ﭘﺳر داﺷت )ﺳره ﺑن ،ﺑﯾت و ﻏرﻏﺷت( .ﺗﻣﺎم ﭘﺷﺗون ھﺎ اوﻻد
ھﻣﯾن ﺳﮫ ﻧﻔر اﻧد .ﺧوﺷﺣﺎل ﺧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﭘﺷﺗون ﭘﮫ اﺻل ﮐﯽ ﺳره ﺑﻧﯽ دی
ﻟودی ﻏﻠﺟﯽ دی د ﺑﯾﺗﻧﯽ ﻟﮫ ﻟوره

ﯾﺎ ﻏورﻏﺷت دی ﯾﺎ ﺑﯾﺗﻧﯽ دی
ﭘﮫ ﺳره ﺑن ﭘوری ﺑﯾﺎ ﮐرﻻﻧﯽ دی

اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﺗﺎ ﺳده  ١٩ﺑﮫ ﺣﯾث ﻧظر ﻣﺳﻠط ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود… ﭘﺷﺗون ھﺎ ﻣطﺎﺑق اﯾن ﻧظرﯾﮫ
ﭘﻧﺞ ﺟد دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اوﻻده ﺳره ﺑن ،ﻏرﻏﺷت و ﺑﯾت »اﻓﻐﺎن ھﺎی اﺻﻠﯽ« و ﺑرای ﻣﺗوزی
و ﮐرﻻﻧﯽ »اﻓﻐﺎن ھﺎی وﺻﻠﯽ« ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد… ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺳﺎزﻧدﮔﺎن اﯾن ﻧظرﯾﮫ در ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﻣﻐوﻻن ﻗرار داﺷﺗﻧد .در ﻣﺣدوده آﻧﮭﺎ واژه اﻓﻐﺎن ﻣروج ﺑوده و در ﻧزد ﭘﺷﺗون ھﺎ ﻧﯾز واژه
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اﻓﻐﺎن ﮐﮭن ﺗر ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷد .ﻟذا اﻓﺳﺎﻧﮫ ارﻣﯾﺎ و اﻓﻐﻧﮫ را در ﺧﺎﻧواده ﺳﺎول ﺟور ﮐردﻧد .اﮔر
ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘﺷﺗون  -ﭘﮑﺗﮭون ﻗدﯾم ﺗر از واژه اﻓﻐﺎن اﺳت ،ھرﮔز ﻧﺎم ﭘﺳر ارﻣﯾﺎ را اﻓﻐﻧﮫ
ﻧﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺷﺗون ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد.
ھوﺗﮏ ﻣﯽ اﻓزاﯾد :ﺷﺟره اﺻل و ﻧﺳب ﭘﺷﺗون ھﺎ و ﻗﺑﺎﯾل آﻧﮭﺎ در  ١۶١١ / ١٠٢٠ﺗوﺳط
ﻧﻌﻣت ﷲ ھروی ﺑﻧﺎم »ﻣﺧزن اﻓﻐﺎﻧﯽ« ﺛﺑت ﺷده اﺳت .در اﯾن وﻗت ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﻣﻐول ﺑر ﺗﺧت
ﺳﻠطﻧت ﺑود .ﻧﻌﻣت ﷲ ھروی ﻣﻼزم ﺧﺎﻧﺟﮭﺎن ﻟودی ﺑوده و ﮐﺗﺎب او ﺑﮫ ﺗﺷوﯾق او ﻧوﺷﺗﮫ
ﺷده اﺳت .ﺣﯾﺎت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻣوﻟف ﺣﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣواﻟﮫ ﻣﺧزن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﺧﺎن
ﺟﮭﺎن ﻟودی ﺑﮫ ﺧﺎطر درﯾﺎﻓت »ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻧﺳب« اﻓﻐﺎﻧﺎن ،ﻣﻼزﻣﺎن ﺧود )ﻗطب ﺧﺎن ،ﺳرﻣﺳت
ﺧﺎن اﺑدال ،ھﻣزه ﺧﺎن ﺗوﺧﯽ ،ﻋﻣرﺧﺎن ﮐﺎﮐر و ظرﯾف ﺧﺎن ﯾوﺳﻔزی( را ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ
ﻓرﺳﺗد .آﻧﮭﺎ اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻧﺳب را از ﺳﺎول ﺗﺎ ﻗﯾس ﻋﺑداﻟرﺷﯾد ﻣﯽ آورﻧد… در اﯾن ﻧﺳﺧﮫ ﻋﻠت
ﺗﺻﻧﯾف آن ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت :ﯾﮏ اﯾﻠﭼﯽ اﯾران ﺑﮫ درﺑﺎر ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر آﻣده و رﯾﺷﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ
را ﺑﮫ ﻧﺳل دﯾو ھﺎ ارﺗﺑﺎط داده و ﻣﻧﺑﻊ آن را ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﻣﻌﺗﺑر داﻧﺳﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﺳﺧن ﺑرای
ﺧﺎن ﺟﮭﺎن ﻟودی ﺳﺧت ﺗﻣﺎم ﺷده ،ﻟذا ﻣﻼزﻣﺎن ﺧود را ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺷﺎن ذﮐر ﺷد ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف
ﭘﺷﺗوﻧﺧواه ﻓرﺳﺗﺎده و اﯾن ﻧﺳب ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻧﯽ اﺳراﯾﯾﻠﯽ ﺑودن را ﻣﯽ آورﻧد .در اﯾن وﻗت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
از دﺳت ﭘﺷﺗون ھﺎ رﻓﺗﮫ و ﻣﻘﺎم و ارزش اﯾﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده ﺑود .ﭘﺷﺗون ھﺎ در درﺑﺎر ﻣﻐول
ﺑﮫ طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ زﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ روﺣﯽ ﻗرار داﺷﺗﻧد… زﺣﻣت زﯾﺎد ﮐﺷﯾدﻧد ﺗﺎ اﯾن رواﯾت
اﻓﺳﺎﻧوی را زﻣﯾﻧﮫ ﻋﯾﻧﯽ و رﻧﮓ واﻗﻌﯽ ﺑدھﻧد .ﻟذا ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﻔﮑر ﻣﺳﻠط در ان زﻣﺎن اﺻل
و ﻧﺳب اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺑﮫ ﺳﮫ ﭘﺳر ﺣﺿرت ﻧوح )ﺣﺎم ،ﺳﺎم و ﯾﺎﻓث( رﺳﺎﻧﯾدﻧد… در ﺷﮭﻧﺎﻣﮫ
ﻧﯾز آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻓرﯾدون ﺳﮫ ﭘﺳر )ﺳﻠم ،ﺗور و اﯾرج( داﺷت و ﺟﮭﺎن را ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺳﮫ ﺑﺧش
ﮐرد… راﺑطﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ در ھﻧد ﺑﺎ دو ﻗوم ﻣﻐوﻻن و ھﻧدوان ﺑود .ﻣﻐوﻻن و ھﻧدوان ﺑﮫ ﺑﺎور
ظﻔر ﮐﺎﮐﺎﺧﯾل ﻧﺳب ﺧود را ﺑﮫ ﺣﺎم و ﯾﺎﻓث ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾدﻧد .اﻓﻐﺎن ھﺎ ھم در رﻗﺎﺑت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﻣﻐول ھﺎ و دﺷﻣﻧﯽ ﻣذھﺑﯽ ﺑﺎ ھﻧدو ھﺎ ﺷﺟره ﺧود را ﺑﮫ ﺳﺎم رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﺗﺎ ﻋﻘده ﻣذھﺑﯽ و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را ﺗﺳﮑﯾن دھﻧد… ﻧﺎم اﻓﻐﻧﮫ را در اوﻻده ﺳﺎول اﻓزوده و ﺧود را ﺑﮫ او وﺻل
ﮐردﻧد…
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ھوﺗﮏ ﭘس از اظﮭﺎر اﯾﻧﮑﮫ اﺑداﻟﯾﺎن ﻣرﺑوط اودل ،اﺑدال ،اﭘﺗل ،ھﻔﺗل و ﯾﻔﺗل اﺳت ،ﭼﻧﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد :ﻧظرﯾﮫ ﺳﺎﻣﯽ ﺑودن اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻋﻠﻣﯽ اﺳﺗوار ﻧﺑوده ،آﻧﮭﺎ آرﯾﺎﯾﯽ
اﻻﺻل اﻧد .در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔروپ ھﺎی ﻗوﻣﯽ ﺳﺎﻣﯽ ﻧژاد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺧﻠوط ﺷده
ﺑﺎﺷﻧد؛ ﭘﯾوﻧد اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﻗﯾس ﻋﺑداﻟرﺷﯾد ﯾﮑﯽ رواﯾت اﻓﺳﺎﻧوی اﺳت و ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﻧﯾﺳت؛
اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ در ﻣورد ﻏﻠﺟﺎﯾﯽ ھﺎ ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﻧﯾﺳت؛ ﺧﻠﺟﯽ و ﻏﻠﺟﯽ دو ﻧﺎم ﯾﮏ ﻗوم
ﺟدا ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت؛ ﭘﺷﺗون ،اﻓﻐﺎن ،ﭘﺗﮭﺎن و روھﯾﻠﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﻗوم اﻧد؛
ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻓرزﻧدان ﺳره ﺑن ،ﻏرﻏﺷت و ﺑﯾت ﻧﯾﮑﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد؛ زﺑﺎن ﭘﺷﺗون ھﺎ از زﺑﺎن
ھﺎی ھﻧدواروﭘﺎﯾﯽ از ﺷﺎﺧﮫ ﺷرﻗﯽ ﺑﮫ ﮔروپ زﺑﺎن ھﺎی اوﺳﺗﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠق دارد!
+ + +
ﻗﺎﺑل ﯾﺎدآوری اﺳت ﮐﮫ اروﭘﺎﯾﯾﺎن زﯾﺎدی ﻧﯾز در ﻣورد ﻣﻧﺷﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ ﭘژوھش ﮐرده اﻧد.
ﺑﮫ أﺳﺎس اﺳﻧﺎد ﻣوﺟود ،ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺗوﻣﺎس ھرﺑرت ) (١۶٣٨ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺛر در ﻣﻧﺎﺑﻊ اروﭘﺎﯾﯽ
اﺳت ﮐﮫ واژه ھﺎی »اﻓﻐﺎن« و »ﭘﺗﺎن« در آن ذﮐر ﺷده اﺳت .ھرﺑرت در ﻣورد اھﻣﯾت
ﮐﻧدھﺎر ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﮐﺎروان ھﺎی زﯾﺎدی ﻣﯾﺎن ﻻھور و ﮐﻧدھﺎر رﻓت و آﻣد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗدارﮐﺎت
ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﺑوده و ﻋﺑور از آن ]ﺑﮫ ﻋﻠت ﮔروھﮭﺎی زﯾﺎد راھزﻧﺎن ﭘﺗﺎن ھﺎ ) ،(Puttansاﻏوان
ھﺎ ) (Agwansو ﮐوﻟﯽ ھﺎ ) (Coolyesﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻋرب ھﺎی ﺧﺷن ﺑﺎﻻی ﻗﺎﻓﻠﮫ ھﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد[ ھزﯾﻧﮫ زﯾﺎد دارد و ﺧطرﻧﺎک اﺳت .ﻧﻘﺷﮫ اﻣﭘراﺗوری ﻣﻐول اﻋظم ) (١۶۵٢دوﻣﯾن
ﻣﻧﺑﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن واژه ھﺎی ﭘﺗﺎن ھﺎ ) (Patanesو اﻏوان ھﺎ ) (Aguvanesدر وﻻﯾت
ﻗﻧدھﺎر دﯾده ﻣﯽ ﺷود )ﻧﻘﺷﮫ  ١۶۵٢دﯾده ﺷود(.
ﭘﯾش از ﺳﻘوط اﺻﻔﮭﺎن ﺗوﺳط ﻣﺣﻣود ﻏﻠﺟﯽ ،ﺷﻣﺎر ﻣﺣدودی از ﻣﻧﺎﺑﻊ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ
ﺑرﻧﯾر ) ،(١۶٧۶ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎورﻧﯾﮫ ) ،(١۶٧۶ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎﻧﺳون ) (١۶٩۵وﻏﯾره در ﻣورد
ﻣوﻗﻌﯾت اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﻧﻘش آﻧﮭﺎ در راھﮕﯾری و ﻏﺎرت ﮐﺎروان ھﺎی
ﺗﺟﺎرﺗﯽ در ﮔردﻧﮫ ھﺎی آن ﮐوھﮭﺎ ﯾﺎدآوری ﮐرده اﻧد ]ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ داﺳﺗﺎن ﻏﺎرت ﯾﮏ ﮐﺎروان
 ٣٠ﻣﻠﯾوﻧﯽ در ﺳﺎل  ١۶٧٣در ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎردن ) ،(١٧١٠ﺑﮫ ﻋﻠت ﮐﺛرت ﻣﺳﺎﻓرﯾن ،ﺗﻌداد
ﻣﺣﺎﻓظﯾن و اﻧﺑوه ﺛروت ﻗﺎﻓﻠﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ و ﺣﯾرت اروﭘﺎﯾﯾﺎن ﺷده اﺳت .ﻣﮭﺎﺟﻣﯾن اﻓﻐﺎن
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ﺣدود  ۵٠٠ﻧﻔر ﺑوده و ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﮐﺎروان ﻣﺗﺷﮑل از دوھزار ﻣﺳﺎﻓر و دوﺻد ﻣﺣﺎﻓظ ﻣﺳﻠﺢ
ﺣﻣﻠﮫ ﻧﻣوده و آن را ﺗﺎراج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد[ .ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎﻧﺳون ) (١۶٩۵ﻣﻧﺷﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ را
ارﻣﻧﯽ/ﺗﺎﺗﺎری و ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎردن ) (١٧١٠آﻧﮭﺎ را ﺗﺎﺗﺎر ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت.
اﻣﺎ ﭘس از ﺳﻘوط اﺻﻔﮭﺎن ﮐﮫ ﺷﮭرت اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻘوط دھﻧده اﻣﭘراﺗوری ﺻﻔوﯾﺎن
)و ﺑﮫ وﯾژه ﮐﺷﺗﺎر و وﺣﺷت آﻧﮭﺎ در اﺻﻔﮭﺎن( در اروﭘﺎ ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﻋﻼﻗﻣﻧدی زﯾﺎدی
ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت آﻧﮭﺎ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود .زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾروﯾس ) (١٧٢۴و ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﮐروزﯾﻧﺳﮑﯽ
) (١٧٢٨ﻧﺧﺳﺗﯾن آﺛﺎر ﻣﻔﺻل در اﯾن ﻣورد ﺑوده و ﻣﻧﺷﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺗﺎﺗﺎری/ارﻣﻧﯽ داﻧﺳﺗﮫ
اﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣل ﺗوﻣﺎس ﻗﻠﯽ ) (١٧۴١و ﺗﺎرﯾﺦ ارﻣﻧﺳﺗﺎن ﭼﻣﯾﭻ ) (١٧٨٠ﻧﯾز اﯾن ﻣﻧﺷﺎ را
ﺗﺎﯾﯾد ﮐرده اﺳت .ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ژآن اوﺗر ) (١٧۴٣و اﺛر ﻣﺷﮭور اﻧﻘﻼب ﭘﺎرس ﺟوﻧﺎس ھﺎن
وی ) {٨} (١٧۵٣وﻏﯾره ﻧﯾز در ھﻣﯾن ﻣوارد اﻧد.

ﻧﻘﺷﮫ  :١۶۵٢ھﻧد ﻣﻐوﻟﯽ  -ﻣوﻗﻌﯾت اﻓﻐﺎن ھﺎ و ﭘﺗﺎن ھﺎ در وﻻﯾت ﮐﻧدھﺎر
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ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﻓوﺳﺗر ) (١٧٩٨ﮐﮫ ﻣوﻟف آن در ) ١٧٨٣زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت ﺗﯾﻣورﺷﺎه دراﻧﯽ( از
ﮐﺎﺑل ﻋﺑور ﻧﻣوده اﺳت ،ﺑﺎر اول واژه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار داده اﺳت .ﮔزارش
ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل اﻟﻔﻧﺳﺗون ) (١٨١۵در ﻣورد »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﺗﺎ اﮐﻧون ﺣﯾﺛﯾت و اﻋﺗﺑﺎر ﺧود را
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭم ﺗرﯾن اﺛر ﭘژوھﺷﯽ در دﻧﯾﺎی ﻏرب ﻧﮕﺎه ﮐرده اﺳت! ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎرس ﺟﺎن ﻣﻠﮑم
) (١٨١۵و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎرس ﺟﯾﻣز ﻓرﯾزر ) (١٨٣۴ﻓﺻل ھﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ را در ﺑﺎره اﺻل و ﻧﺳب
اﻓﻐﺎن ھﺎ اﺧﺗﺻﺎص داده اﻧد .اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﻧﺷﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ ﯾﺎ ﭘﺗﺎن ھﺎ ﭼﺎرﻟز ﺳﺗﯾوارت )(١٨٢٩
ﺟﺎﻣﻊ ﺗرﯾن ﭘژوھش اروﭘﺎﯾﯽ در ﻣورد ﻣﻧﺷﺎی ھوﻧﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎﺳت }.{٩
ﭘس از آن ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺣﺎﯾﻠﯽ در ﺑﯾن ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی و روﺳﯾﮫ ﺗزاری
در ﺳده  ١٩ﺗﺑدﯾل ﺷد و ﺳرداران »اﻓﻐﺎن« ﺑﺎزﯾﮕران ﻋﻣده ﻗدرت و زﻋﺎﻣت در ﺟﻧوب
ھﻧدوﮐش ﺑودﻧد ،ﺻد ھﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫ ،رﺳﺎﻟﮫ و ﮐﺗﺎب در ﻣورد اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﺳده ] ١٩ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ
ﻣورﮐراﻓت ) ،(١٨٢۴ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺑرﻧس ) ،(١٨٣۴ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﮔﺎدﻓری ) ،(١٨۴٠آرﯾﺎﻧﺎی
ﺑﺎﺳﺗﺎن وﯾﻠﺳن ) ،(١٨۴١ﻣﺎﻣورﯾت ﮐﺎﺑل ﺑرﻧس ) ،(١٨۴٣ﮔزارش ﭼﺎرﻟز ﻣﯾﺳن )،(١٨۴۴
ژورﻧﺎل ﺑﻧﮕﺎل ) ،(١٨۴۵ﻣﻧﺷﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ راورﺗﯽ ) ،(١٨۵۴ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ ﭘﺎرس ﻣﺎرﮐس
) ،(١٨۵٧اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﮕﻠز ) ،(١٨۵٧ﮔزارش ﻣﺎﻣورﯾت ﺑﯾﻠﯾو ) ،(١٨۵٧ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎن ھﺎ
ﻓﯾرﯾر ) ،(١٨۵٨ﻧژاد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﻠﯾو ) ،(١٨٨٠ﻗﺑﺎﯾل ﭘﻧﺟﺎب اﯾﺑﯾﺗﺳن ) ،(١٨٨٣ﯾﺎدداﺷت
ھﺎی راورﺗﯽ در ﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) ،(١٨٨٨ﭘژوھش ﺗﺑﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﻠﯾو )،(١٨٩١
ﻓرھﻧﮓ ﻗﺑﺎﯾل روز ) ،(١٨٩٢ﻓرھﻧﮓ ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺗﺎن ) (١٨٩٩وﻏﯾره[ و ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎ اﯾﺟﺎد
ﮐﺷوری ﺑﻧﺎم »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« در ﺳده ) ٢٠ﻣﺎﻧﻧد آﺛﺎر ﺳﺎﯾﮑس ،ﺑﺎرﺗوﻟد ،ﻓرﯾزر ﺗﺗﻠر ،رﯾﺳﻧر،
ﻻﮐﮭﺎرت ،اوﻻف ﮐﺎرو ،ﺑﺎﺳورث ،ﭘوﻟﯾﺎک ،رورﺑورن ،راﺟر ﺳﯾوری ،ﻓوﮔﻠﺳﻧﮓ ،ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن
ﻟﯽ وﻏﯾره( در ﻏرب ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ھر ﯾﮏ درﺑرﮔﯾرﻧده رد ﯾﺎ ﺗﮑرار داﺳﺗﺎن ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ در
ﻣورد »اﻓﻐﺎن« ھﺎ و ﻧﻘش آﻧﮭﺎ در ﺣﺎﮐﻣﯾت »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« اﺳت ﮐﮫ در ﻓرﺻت دﯾﮕری ﺑﮫ آن
ﺧواھم ﭘرداﺧت )ﺷﺎﯾد ﺟﺎﻟب ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﺳﺗﻘل در ﺑﺎره »ﺗﺎﺟﯾﮑﺎن« در دﻧﯾﺎی
ﻏرب در  ٢٠١٩ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد و آن ھم از ﺑرﮐت اﯾﺟﺎد ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﺑﻧﺎم »ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن« در
آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ اﺳت(!
ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧﻠﺟﯽ ھﺎ ﯾﺎ ﻏﻠﺟﺎﯾﯽ ھﺎ اﺣﻣد ﺟﺎوﯾد ) (١٩۵٨ﺳرآﻏﺎز ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘژوھش ﻋﻠﻣﯽ در
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ﮐﺷور در ﻣورد »ﻣﻧﺷﺎی ﻗوﻣﯽ ﻏﻠزی ھﺎ« ﺑود ﮐﮫ ﭘس از ﻧﺷر آن در ﻣﺟﻠﮫ ادب داﻧﺷﮑده
ادﺑﯾﺎت داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺎﺑل ،دﮐﺗور ﺟﺎوﯾد ﺑﮫ ﺟرم اﯾن ﭘژوھش از داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺎﺑل اﺧراج ﺷد ،ﻣﺟﻠﮫ
ادب ﻣﺗوﻗف/ﻣﺻﺎدره ﺷد و ھر ﮔوﻧﮫ ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو در اﯾن راﺳﺗﺎ ﻣﻣﻧوع ﮔردﯾد }.{١٠
دﮐﺗور ﺣﻧﯾﻔﯽ ﻧﯾز در آﺧرﯾن ﭘژوھش ﺧود زﯾر ﻋﻧوان ﻣوﻧت اﻟﻔﻧﺳﺗون :ﻣردم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﭘﯾش
از ﻣردم ﺷﻧﺎﺳﯽ ) ،(٢٠١٩اﺑداﻟﯽ ھﺎ را ﻏﯾرﭘﺷﺗون و ﺻوﻓﯽ ﭼﺷﺗﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت .او
ﻣﯽ ﮔوﯾد ،اﺧﺗراع ھوﯾت »د ُراﻧﯽ« ﺗوﺳط اﺣﻣد ﺧﺎن اﺑداﻟﯽ )ﺑﺎ ﻟﻘب دادن »د ُر د ُران« ﺑرای
ﺧود و ﻧﺎﻣﯾدن ﭘﯾروان ﺧود ﺑﮫ ﻧﺎم »د ُراﻧﯽ«( ﯾﮏ ﻣﺎﻧور ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای ﭘوﺷﺎﻧﯾدن ھوﯾت
»اﺑداﻟﯽ« ﻏﯾرﭘﺷﺗون و ﺻوﻓﯽ ﭼﺷﺗﯽ ﺧود او و ﭘﯾرواﻧش ﺑود }.{١١
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،اﮔر روزﻧﮫ ھﺎی ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو و دروازه ھﺎی ﭘژوھش و ﺟﺳﺗﺟو ﺑرای
داﻧﺷﻣﻧدان و ﭘژوھش ﮔران ﮐﺷور ﺑﺎز ﮔردد )و ﺑرﭼﺳب ھﺎی ﺿد اﻓﻐﺎﻧﯾت ،ﺿد وﺣدت ﻣﻠﯽ
وﻏﯾره ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود( ،واﻗﻌﯾت ھﺎی زﯾﺎدی آﺷﮑﺎر ﺧواھد ﺷد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری
ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎﻻ دﯾدﯾم ،ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن ﻣﻧﺷﺎی واﺣدی ﻧدارﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑراﺳﺎس آﺛﺎر ﻓوق
دارای ﻣﻧﺷﺎی ھﻧدی ،ﮐردی ،اوزﺑﯾﮑﯽ ،ﻣﻐوﻟﯽ ،ارﻣﻧﯽ ،ﺗﺎﺗﺎری ،ﻗﺑطﯽ ،ﯾﮭودی ،ﻋرﺑﯽ،
ھوﻧﯽ ،ﺗرﮐﯽ ،آرﯾﺎﯾﯽ ،ﭘﺎرﺳﯽ وﻏﯾره اﻧد )ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺧﻠوطﯽ از ھﻣﮫ اﻗواﻣﯽ ﮐﮫ از »ﻣﺳﯾر
ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن« ﻋﺑور ﮐرده اﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در »ارﺗﺑﺎط« ﺑوده اﻧد(! داﻧش اﻣروزی ژﻧﺗﯾﮏ
ﻧﯾز ﻣوﯾﯾد اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻗوم ﺧﺎﻟص« در ﺟﮭﺎن وﺟود ﻧدارد.
ﺑر اﺳﺎس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣروزی ﻓوﮔﻠﺳﻧﮓ ) ،(٢٠٠٢در طول ﺗﺎرﯾﺦ اﻗوام ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از طرف
ﻏرب ،ﺷرق ،ﺟﻧوب و ﺷﻣﺎل ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻧوﻧﯽ آﻣده اﻧد ،ﺗﻌدادی ﻋﺑور ﮐردﻧد و
ﺷﻣﺎری ﺳﺎﮐن ﮔردﯾده و در ﻓرھﻧﮓ و زﺑﺎن ﻣردم ﯾﺎ اﻗوام ﺑوﻣﯽ ﻣﻧﺣل ﺷدﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن،
زﺑﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺻورت داﯾم ﯾﮏ ﻣﺷﺧﺻﮥ ﻗوﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ھزاره ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻣروز ﺑﮫ ﭘﺎرﺳﯽ دری ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑطور آﺷﮑﺎر دارای ﻣﻧﺷﺎی ﺗرﮐﯽ-
ﻣﻐوﻟﯽ اﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع در ﻣورد ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎن ﮐﮫ اﻣروز ﺑﮫ زﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ/ﭘﺷﺗو
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ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻧﯾز ﮐﺎﻣﻼ ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد!
ﭘژوھش در ﻣورد ﻣﻧﺷﺎی اﻓﻐﺎن/ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﺎوش در ﻣورد ﻣﻧﺑﻊ رود ﺧﺎﻧﮥ آﻣﺎزون
اﺳت .آﯾﺎ ﻣﻧﺑﻊ واﺣدی وﺟود دارد؟ آﯾﺎ ﭘﺷﺗون ھﺎ و اﻓﻐﺎن ھﺎ ﯾﮑﯽ اﻧد؟ ﺗﻣﺎم اﺳﻧﺎد و ﻣدارک
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ اﻓﻐﺎن/ﭘﺷﺗون ھﺎی اﻣروزی دارای ﻣﻧﺷﺎی واﺣدی ﻧﯾﺳﺗﻧد .ھﻧوز ھم دﺳﺗﮫ
ھﺎ و ﮔروه ھﺎی زﯾﺎد ﻏﯾراﻓﻐﺎن/ﭘﺷﺗون در ﻣﻧﺎطق ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺳﻠط اﻓﻐﺎﻧﯽ/ﭘﺷﺗوﻧﯽ وﺟود دارﻧد،
اﻣﺎ اﻓﻐﺎن/ﭘﺷﺗون ھﺎ از ﻧﮕﺎه ﻓرھﻧﮕﯽ  -زﺑﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺑﻠﻌﯾدن اﯾن اﻗوام اﻧد .ﭘروﺳﮥ ﺑﻠﻌﯾدن
ﻓرھﻧﮕﯽ  -زﺑﺎﻧﯽ اﻗوام دﯾﮕر در طول ﺳده ھﺎ ﺟرﯾﺎن داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻗوﻣﯾت
ﯾﮏ ﭘدﯾده ﺛﺎﺑت و اﯾﺳﺗﺎ ﻧﺑوده و ﺗﻌداد زﯾﺎدی "اﻓﻐﺎﻧﯾت ﯾﺎ ﭘﺷﺗوﻧوﻟﯽ" را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد }.{١٢
آﻧﭼﮫ در ﭘﺎﯾﺎن و از ﺷﮕﻔﺗﯽ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ﺟﻌﻠﯽ
ﺑرای »ﻣﻧﺷﺎی ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن« در دو ﻋرﺻﮫ رﻗﺎﺑت ﺑﺎ »ﻣﻐوﻻن« و »ھﻧدوان« در اواﯾل
ﺳده  ،١٧ﭘس از  ٣٠٠ﺳﺎل )اواﯾل ﺳده  (٢٠ﺟﺎی ﺧود را در ﺳﮫ ﻋرﺻﮫ رﻗﺎﺑت ﺑﺎ »ﮐﺷور
اﯾران« )ﺑﺎ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ دوﻧﯾم ھزار ﺳﺎﻟﮫ(» ،ﺷﮭﻧﺎﻣﮫ ﻓردوﺳﯽ« )ﺑﺎ ﭘﺷﯾﻧﮫ ﯾﮏ ھزار ﺳﺎﻟﮫ( و
»رﺳﺗم ھﺎ« )ﺑﺎ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﭼﻧدﯾن ھزار ﺳﺎﻟﮫ( ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ﺟﻌﻠﯽ ﺑرای »ﮐﺷور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن«
)ﺑﺎ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ  ١٠٠ﺳﺎﻟﮫ(» ،ﭘﺗﮫ ﺧزاﻧﮫ ﺣﺑﯾﺑﯽ« )ﺑﺎ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ  ٨٠ﺳﺎﻟﮫ( و »ﻣﻼﻟﯽ ھﺎ« )ﺑﺎ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ
 ١۴٠ﺳﺎﻟﮫ( داده اﺳت }!{١٣
ﺑﯾﮭوده ﻧﮕﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ:
ﺗﺎ ﺛرﯾﺎ ﻣﯽ رود دﯾوار ﮐﺞ

ﺧﺷت اول ﮔر ﻧﮭد ﻣﻌﻣﺎر ﮐﺞ

-------------------------------------------------------------------------------ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﺎ
 .١ﻟﻌل زاد .ﻣﻧﺷﺎی ﮐردی ﺑﻌﺿﯽ ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎﻧﯽ .ﺟون ٢٠٢٠
http://goftaman.com/images/pdf-files-part1/lalzad-10-06-2020.pdf

 .٢ﻟﻌل زاد .اﺷﺗﺑﺎه ﺗﺎرﯾﺦ )اﺑن ﺑطوطﮫ( ﺳوئ اﺳﺗﻔﺎده ﺳﯾﺎﺳﯽ .ﻓﺑروری ٢٠١٩
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad37.pdf
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 .٣ﻟﻌل زاد .اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻣﻐول .ﻣﯽ ٢٠٢٠
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad48.pdf

 .۴ﻟﻌل زاد .ﻧﺧﺳﺗﯾن ذﮐر ﻧﺎم ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن و ﺳرﻧوﺷت ﻧﺎﻣﻌﻠوم آﻧﮭﺎ .ﺟون ٢٠٢٠
http://goftaman.com/images/pdf-files-part1/lalzad-22-06-2020.pdf

 .۵ﻟﻌل زاد .ﮐﺎررواﯾﯽ ھﺎی اﻣﯾرﺗﯾﻣور ﮔورﮐﺎﻧﯽ در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن .ﻣﯽ ٢٠٢٠
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad49.pdf

 .۶ﻟﻌل زاد .ﻣﻧﺷﺎی ﻋرﺑﯽ ﺑﻌﺿﯽ ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن .ﺟون ٢٠٢٠
https://jawedan.com/1399/19989/

 .٧ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ .ﮐﺗﺎب ﮐوﭼﮏ ،ﻣﺣﺗوای ﺑزرگ٢٠٠۶ .
http://www.payamewatan.com/Articles/a.s=13.htm

 .٨ھﺎن وی .رواﯾت دﯾﮕری از ﻣﻧﺷﺎی ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن )ﺑرﮔردان :ﻟﻌل زاد( .ﺟون ٢٠٢٠
http://goftaman.com/images/pdf-files-part1/lalzad-10-06-2020-1.pdf

 .٩ﺳﺗﯾوارت .ﻣﻧﺷﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ ﯾﺎ ﭘﺗﺎن ھﺎ )ﺑرﮔردان :ﻟﻌل زاد( .اﭘرﯾل ٢٠١٨
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad33.pdf

ﻟﻌل زاد .ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺧﻠﺟﯽ ھﺎ ﯾﺎ ﻏﻠﺟﺎﯾﯽ ھﺎ«ی دﮐﺗور ﺟﺎوﯾد .ﻓﺑروری ٢٠٢٠
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad47.pdf

 .١١ﺣﻧﯾﻔﯽ .ﻣوﻧﺗﺳﺗوارت اﻟﻔﻧﺳﺗون :ﻣردم ﺷﻧﺎس ﭘﯾش از ﻣردم ﺷﻧﺎﺳﯽ .ﺟﻧوری ٢٠٢٠
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?&id=4639

 .١٢ﻓوﮔﻠﺳﻧﮓ .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣروزی )ﺑرﮔردان :ﺳﮭﯾل ﺳﺑزواری »ﻟﻌل زاد«(٢٠١١ .
https://gunturkbetikevi.files.wordpress.com/2011/02/the-afghans.pdf

 .١٣ﻟﻌل زاد .دو ﺟﻌل ﺑزرگ ﮐﮫ آﺑرو و ﻋزت اﻓﻐﺎن ھﮭﺎ را ﺑﮫ ﮔروﮔﺎن ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
اﮐﺗوﺑر ٢٠١٩
http://goftaman.com/images/pdf-files-part1/lalzad-22-10-2019.pdf
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